
 

 
www.lobpa.dk    Handicaporganisationernes Hus   MarselisborgCentret 
info@lobpa.dk      Blekinge Boulevard 2                                 P.P. Ørumsgade 11,  
70 12 30 12                            2630 Taastrup                                      Bygning 3, 1. sal  
                                                                                                               8000 Aarhus C 

 
 

Referat af LOBPAs generalforsamling lørdag den 11. juni 2022 

 

Sted:  

Egmont Højskolen 

Villavej 25 

8300 Odder 

 

 

LOBPAs næstformand, Susanne Olsen byder velkommen, da LOBPAs formand, Janne Sander 

har måttet melde afbud.  

Næstformand, Susanne Olsen gør opmærksom på, at generalforsamlingen streames til 

facebook.  

 

 

Referat fremgår under dagsordenpunkterne: 

1. Valg af dirigent  

Generalforsamlingen vælger som dirigent, Søren Møllgaard Kristensen,  

forstander for Egmont Højskolen. 

 

Dirigenten konstaterer, at fristerne for varsling af generalforsamlingen er overholdt 

jf. LOBPAs vedtægter. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

1. Valg af dirigent  

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Valg af stemmetællere 

4. Bestyrelsens beretning 

5. Regnskab for det seneste regnskabsår – 2021 (årsberetning)  

6. Bestyrelsens forslag til handleplan for det kommende år 

a. Indkomne forslag 

1. Forslag til vedtægtsændring 

7. Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af kontingent  

8. Valg af formand for 2 år – ikke på valg i år 

9. Valg af næstformand for 2 år 

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

11. Valg af suppleant 

12. Eventuelt 

 

Generalforsamlingen godkender dagsordenen. 

 

3. Valg af stemmetællere 

Generalforsamlingen vælger Sigrid Stilling Netteberg og Christina Boe Arnholt fra 

LOBPAs sekretariat som stemmetællere. 

 

4. Bestyrelsens beretning  

Næstformand, Susanne Olsen aflægger bestyrelsens beretning om følgende emner: 

- LOBPAs politiske konference på Christiansborg. De politiske drøftelser fortsatte 
efter konferencen ved personlige møder på Christiansborg med en række 
handicapordførere. 
- En medlemsundersøgelse gav indblik i medlemstilfredsheden og har skabt et bedre 
grundlag for at udvikle medlemsaktiviteterne fremadrettet. 

http://www.lobpa.dk/
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- To forsøgsordninger med en afløserordning. Ordningerne blev forsøgt etableret i 

tilknytning til en ”klynge” af kunder’. Desværre var deltagelsen fra kunder og 

potentielle afløsere ikke tilstrækkelig til, at forsøgsordningen kunne komme fra 

start.  

- Et offensivt arbejde for at få flere BPA-kunder. Indsatserne skete gennem 

deltagelse i aktiviteter på bl.a. festivaler, i brugerklubber og på messer.  

- Opsøgende samarbejde over for kommuner. Over 200 kommunale ledere og 
medarbejdere har deltaget i LOBPAs seminarer og netværk for kommunale 
samarbejdspartnere 

 

Der åbnes for kommentarer og spørgsmål til beretningen. Der er ikke spørgsmål 

eller kommentarer til årsberetningen. 

 

Generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning. 

 

5. Regnskab for det seneste regnskabsår (årsberetning)  

Direktør, Michael Graatang gennemgår regnskabet i hovedtal. Indtjeningen er 

tilfredsstillende. Der er foretaget investeringer for at undgå negative renter samt 

disponeret i forhold til huslejebetaling fem år frem.  

 

Der åbnes for spørgsmål og kommentarer til regnskabet. Der er ikke spørgsmål 

eller kommentarer til regnskabet.  

 

Generalforsamlingen godkender regnskabet for 2021. 

 

6. Bestyrelsens forslag til handleplan for det kommende år 

Næstformand, Susanne Olsen fremlægger bestyrelsens handleplan. 

 

                   Handleplanen består af 13 målsætninger, der favner LOBPA som både 

                   landsdækkende forening og socialøkonomisk virksomhed.  

 

                   De 13 målsætninger er: 

- LOBPA vil arbejde for at få endnu flere medlemmer 

- LOBPA vil arbejde for bedre forhold for medlemmerne og for BPA-ordningerne 

og rammebetingelserne i øvrigt 

- LOBPA vil arbejde for at fastholde og udvikle det gode samarbejde med 

handicaporganisationerne og øvrige samarbejdsparter  

- LOBPA vil arbejde for at styrke og udvikle medlemsdemokratiet. 

- LOBPA vil arbejde for at forstærke samarbejdet med kommuner, KL, KKR, 

politikere, ministerier og embedsmænd på alle niveauer 

- LOBPA vil tage kontakt til udenlandske ”søsterorganisationer” 

- LOBPA vil fortsat udbyde og udvikle medlemsarrangementer som et mix af 

fysiske- og virtuelle arrangementer 

- LOBPA vil styrke arbejdet for få flere BPA kunder 

- LOBPA vil styrke sit tilbud om samtænkte indsatser/helhedsorienterede 

løsninger 

- LOBPA vil styrke arbejdet for at få flere ledsagekunder 

- LOBPA vil på egen hånd og via Handicapbranchen og DE arbejde for faste takster 

for administrationsbidraget 

- LOBPA vil fokusere på at rekruttere handicaphjælpere 

- LOBPA vil systematisere og lette arbejdsgange 

http://www.lobpa.dk/
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- LOBPA vil udvide tilbuddet om konsulentbistand og juridisk rådgivning, 

uddannelser og vejledning inden for BPA-området 

 

Der åbnes for spørgsmål og kommentarer til handleplanen. 

 

- Der stilles spørgsmål om LOBPAs tilbud til borgere, der ikke kan få en BPA. 

o Næstformand, Susanne Olsen svarer, at LOBPA tilbyder 

helhedsorienterede hjælpeordninger/samtænkte indsatser til borgere, 

der ikke kan få BPA.  

 

- Det kommenteres, at LOBPA har løftet sig mod at være en politisk 

organisation, og at det er vigtigt at formidle den udvikling, der er sket.  

 

- Der opfordres til, at rekruttering ikke kun ses som en del af 

virksomhedsopgaven men også som en opgave for landsorganisationen.  

o Næstformand, Susanne Olsen svarer, at bestyrelsen er opmærksom på 

rekrutteringssituationen. Som nyvalgt medlem af det Regionale 

Arbejdsmarkeds råd for Hovedstaden (RAR) vil direktør, Michael 

Graatang arbejde på at skaffe arbejdskraft til handicapområdet. 

 

- Der stilles spørgsmål til kanalerne for at rekruttere handicaphjælpere. 

Spørgsmålsstilleren efterspørger desuden kurser i rekruttering samt et billede 

af, hvilke kanaler man skal rette sin rekrutteringsindsats mod.  

o Næstformand, Susanne Olsen svarer, at der kan hentes skabeloner til 

jobannoncer samt sparring hos LOBPA. Næstformand, Susanne Olsen 

opfordrer til erfaringsudveksling.  

 

- Der udtrykkes beklagelse over, at samtaler med ansøgere er korte – ned til 30 

min.   

o Næstformand, Susanne Olsen svarer, at man må bruge den tid, der er 

nødvendig og stille krav til ansøgerne.   

 

- Kurser i forflytninger fx i form af AMU-kurser efterspørges.  

o Næstformand, Susanne Olsen kommenterer, at opfordringen til at 

afholde AMU-kurser i forflytninger vil blive taget med til drøftelse i 

bestyrelsen.    

 

- Der stilles spørgsmål til forskelle i rammevilkårene i de forskellige kommuner fx 

forskelle i timer afsat til oplæring.  

o Næstformand, Susanne Olsen kommenterer, at der bør være ens vilkår 

i hele landet, og at LOBPA arbejder for dette.    

 

- Dirigent, Søren Møllgaard Kristensen spørges i sin funktion som forstander for 

Egmont Højskolen om mulighederne for at fremme, at tidligere assistenter på 

skolen fortsætter i hjælperjobbet eller evt. bliver ambassadører for det.  

o Dirigent, Søren Møllgaard Kristensen svarer som forstander for Egmont 

Højskolen, at mange tidligere elever fortsætter i jobs som 

handicaphjælper fx under uddannelse. De tidligere assistenter er 

uddannet i bl.a. forflytninger og arbejder med baggrund i højskolens 

værdisæt: Værdighed, myndighed og solidaritet.  

 

http://www.lobpa.dk/
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- Der stilles spørgsmål til, hvorvidt LOBPA burde arbejde for, at BPA flyttes til at 

høre under staten.  

o Næstformand, Susanne Olsen svarer, at virksomheden LOBPA ikke kan 

arbejde for dette. Hun kommenterer, at VISO nu over tid omdannes 

med henblik på, at man i fremtiden forhåbentligt medvisiteres af en 

vidensperson herfra og med medfinansiering fra fx staten.  

 

- Der efterspørges mere medlemsinvolvering fx ved at etablere 

refleksionsgrupper for interesserede medlemmer.  

o Næstformand, Susanne Olsen takker for forslaget og svarer, at ønsket 

om at træde ind som medlem og hjælpe ud fra sine erfaringer vil blive 

taget med til drøftelse i bestyrelsen. 

 

- Der stilles spørgsmål til muligheden for at rekruttere borgere, der skal i 

arbejdsprøvning eller fx er flexjobbere.  

o Direktør, Michael Graatang svarer, at der pt er ansat 50 fleksjobbere i 

LOBPA. Emnet er velegnet for eventuelle refleksionsgrupper.  

 

Der er ikke flere spørgsmål eller kommentarer.  

 

Handleplanen godkendes af generalforsamlingen og modtager bifald. 

 

6a.  Indkomne forslag 

1. Det foreslås af ændre § 4, stk. 1 i vedtægterne, så det bliver muligt at afholde 

generalforsamlingen i tredje kvartal. Det foreslås endvidere at præcisere § 5, 

stk. 4 i vedtægterne, så man ved opstilling til bestyrelsen skal oplyse, om man 

har sin hjælpeordning hos LOBPA, selv er arbejdsgiver eller har sin 

hjælpeordning andre steder.  

 

Generalforsamlingen ønsker to mindre sproglige rettelser af præciseringen. Den 

tilrettede præcisering ses nedenfor:  

 

Kandidater til bestyrelsen skal ved indstillingen oplyse, om de har afgivet deres 

arbejdsgiveransvar til LOBPA, om de har til hensigt at gøre det, om de 

administrerer det selv eller har et BPA-firma til at gøre det. 

 

Generalforsamlingen godkender vedtægtsændringen og præciseringen med de 

sproglige rettelser.  

 

7. Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af 

kontingent  

Direktør, Michael Graatang forventer en lidt mindre bruttofortjeneste i 2022 

grundet et lavere administrationsbidrag fra kommunerne. Økonomien er indtil 

videre på sporet.  

 

Medlemskontingentet debatteres af generalforsamlingen.  

 

Det blev besluttet at fastholde kontingentet på kr. 100 årligt. 

 

Budgettet samt fastholdelse af medlemskontingent på kr. 100 godkendes af 

generalforsamlingen.  

 

http://www.lobpa.dk/
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8. Valg af formand (ikke på valg) 

Formanden er på valg i ulige år, hvorfor LOBPAs formand, Janne Sander ikke er på 

valg i år.  

 

9. Valg af næstformand  

Næstformanden er på valg i lige år, hvorfor LOBPAs næstformand, Susanne 

Olsen, er på valg. Susanne Olsen ønsker at genopstille. Der er ikke indstillet 

andre kandidater til posten.  

 

Susanne Olsen er genvalgt til næstformand for LOBPA. 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Der er indkommet tre kandidaturer. Bestyrelsesmedlem Børge Larsen og Gitte R. 

Reckendorff Nielsen er på valg og genopstiller. Derudover opstiller Rasmus Lund-

Sørensen. 

 

Efter en kort præsentation af hver kandidat omdeles stemmesedler til 

generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen vælger Børge Larsen og Gitte R. Reckendorff Nielsen til 

bestyrelsen. 

 

11. Valg af suppleant 

Rasmus Lund-Sørensen genopstiller som suppleant.  

 

Generalforsamlingen vælger Rasmus Lund-Sørensen som suppleant. 

 

12. Eventuelt 

 

Næste generalforsamling holdes lørdag den 9. september 2023 i 

Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. 

 

                   Næstformand, Susanne Olsen takker dirigent Søren Møllgaard Kristensen og  

                   forsamlingen for en vel gennemført generalforsamling.  

 

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af: 

Valgte: 

- Janne Sander, formand 

- Susanne Olsen, næstformand 

- Merete Fredsted, bestyrelsesmedlem 

- Jan Vagn Jakobsen, bestyrelsesmedlem 

- Børge Larsen, bestyrelsesmedlem 

- Gitte R. Reckendorff Nielsen, bestyrelsesmedlem 

- Rasmus Lund-Sørensen, suppleant 

 

                   Udpegede: 

- Mogens Wiederholt, udpeget af Spastikerforeningen 

- Jens Bouet, udpeget af Dansk Handicap Forbund 

- Henrik Ib Jørgensen, udpeget af Muskelsvindfonden 
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